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Áder János köztársasági elnök 
újévi köszöntője

„Békés új évet, Nagyvilág, nyugodt új évet, 
Európa, sikeres új évet, Magyarország, bol-
dog új évet, Magyarok!

Kedves Honfitársaim!
Ezekben az újévet köszöntő első per-

cekben a személyes jókívánságok mellett 
mindannyiunknak az lehet a legfőbb közös 
kívánsága, hogy legyen békés a világunk.

A mögöttünk hagyott év megannyi ese-
ménye arra int minket, hogy nincs nagyobb 
kincs annál, mintha biztonságban tudhat-
juk országunkat, szeretteinket, családun-
kat.

Egy évvel ezelőtt – amikor az újévi jókíván-
ságokat fogalmaztuk meg – senki sem tudhat-
ta, hogy a 2015-ös esztendő milyen meglepe-
téseket tartogat számunkra.

Nem gondoltuk, hogy Európa – az év nagy 
részében – egy elhúzódó migrációs válság-
gal küszködik majd. Nem gondoltuk, hogy 
Magyarországnak is olyan kihívásokkal kell 
szembesülnie, amilyenekre évtizedek óta nem 
volt példa.

És nem gondoltuk azt sem, hogy Francia-
ország fővárosa egy hónapon belül kétszer is 
szimbolikus színhellyé válik. Először az esz-
telen terroré. Majd – egy sikeres klímakon-
ferenciát követően – a teremtett világért való 
felelősségé.

Régen álltunk úgy az új esztendő kapujá-
ban, hogy ennyire bizonytalannak érezzük az 
előttünk álló évet.

Mára eljutottunk oda, hogy amikor fiaink 
és lányaink idegen országban tanulnak vagy 
munkát vállalnak, nem az a legfontosabb, 
hogy megtalálják számításukat. Vagy amikor 
barátaink külföldi tájakat indulnak felkeresni, 
nem az a legfontosabb, hogy milyen élmé-
nyekkel gazdagodnak. Egyetlen dolog fontos 
számunkra: hogy épségben viszontlássuk 
őket.

Tisztelt Honfitársaim!
Mi az, ami egy szorongással teli időszakban 

segítséget nyújthat nekünk? Mi az, amire biz-
ton támaszkodhatunk?

Legyen az új év erőforrása a karácsony – 
a szeretet ünnepe! Az együtt eltöltött békés 
órák, a meghitt családi beszélgetések, az éj-
szakába nyúló közös játékok a gyermekekkel, 
az örömteli találkozások rokonokkal, barátok-
kal.

Igen, a karácsony! Miért ne vihetnénk ma-
gunkkal ezt az élményt egész évre? A kará-
csony miért ne adhatna erőt az előttünk álló 
hónapokban?

Miért ne hallanánk meg Szent Pál apostol 
közel kétezer éves tanítását a szeretetről?

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
A szeretet nem féltékeny,
Nem kérkedik, nem gőgösködik,
Nem tapintatlan, nem keresi a magáét,
Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,
Nem örül a gonoszságnak,
De együtt örül az igazsággal.
Mindent eltűr, mindent elhisz,
Mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet soha el nem múlik.

Tisztelt Honfitársaim!
Csakis tőlünk függ, hogy újévi jókívánsá-

gainkat kiegészítjük-e azzal, hogy megértés-
sel fordulunk bajba jutott honfitársaink felé, 
hogy segítő szándékkal fordulunk a rászorul-
takhoz, fogyatékkal élőkhöz, hogy jóakarattal 
fordulunk útkereső, az élet dolgaiban nehezen 
eligazodó honfitársainkhoz, és hogy alázattal 
fordulunk természeti környezetünkhöz.

Legyen 2016-os cselekedeteink vezérlő elve 
a megértés, a segítő szándék, a jóakarat és az 
alázat. És legyen a mi iránytűnk: a szeretet.

Békés új évet, Nagyvilág! Nyugodt új évet, 
Európa! Sikeres új évet, Magyarország! Bol-
dog új évet, Magyarok!”

Katona Bálint:  
Maradék idő

Szeretni még egyszer,
halálosan, aki vár.
Mosolyt venni még,
mielőtt a bolt bezár.
Napot látni még,
mielőtt az est leszáll.
Élni még egy kicsit
mielőtt a szív megáll.

Utoljára valakiben
hinni volna jó,
ne vesszen kárba a kimondatlan szó.
Örülni valaminek,
ami szép, ami jó,
mielőtt a szívben esni kezd a hó…
Mert a maradék idő
már nem eladó…

Fotó: Purgel Zoltán



2. oldal XXIX. évfolyam 1. szám

MEGEMLÉKEZÉS
„Istenem, súgd meg neki halkan,
lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam.
Álmomban keressen meg engem,
még egyszer hadd lássam, hadd öleljem!
Nem szólnék róla, mily gyötör a bánat,
csak hadd lássam még egyszer  
édesanyánkat, édesapánkat.
Had legyen nekünk ez a legszebb 
álmunk,
súgd meg neki, mi minden nap várjuk!”

Fájó szívvel emlékezünk szüleinkre,

Juhász Bóka István
és

Juhász Bóka Istvánné  
(Szücs Anna)

haláluk évfordulóján.
Szerető családja

MEGEMLÉKEZÉS
„Köszönjük, hogy éltél
és minket szerettél,
Nem haltál meg,
Csak álmodni mentél.
Szívünkben itt él
emléked örökre.
Ha látni akarunk, felnézünk az égre,
A csillagok között utazol tovább.
Ott várj ránk, ha időnk lejárt.”

Soha el nem múló fájdalommal  
emlékezünk

Tóth Ferenc

halálának nyolcadik évfordulóján.

Szerető felesége és családja

MEGEMLÉKEZÉS
Téged látlak a felkelő napban,  

a Te hangod hallom egy csöndes 
madárdalban.

Téged látlak egy távoli hegyben, a 
fényes napsugárban,  

egy hűvös esőcseppben.
Te vagy a falevél, mit felkap a szél,  

mi arcomhoz ér.
Ott vagy a dalban, egy névben,  

egy hangban, hallak a csöndben,  
hallak a zajban.

Téged látlak, mikor felnyílik a szemem, 
s ha álomba merülök,  
újra Te vagy velem.

Mindig közel vagy, mégis oly távol, én 
tudom egyedül mennyire HIÁNYZOL!

Fájó szívvel emlékezünk egyetlen 
gyermekünk 

SZARKA ZSOLT

halálának hatodik évfordulóján.

Szülei

Családi események
2015. december
(Összeállította:  

Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születés: Gajda Rolandnak és Magony Ju-
ditnak (Ady E. u. 11.) ADRIENN, Tishcsev Ta-
másnak és Csongrádi Annamáriának (Kórógy 
u. 25.) SZABOLCS ÁDÁM, Takács Endrének 
és Papp Ilonának (Tiszai u. 24.) ANDOR.

Házasságkötés: nem volt
Halálesetek: Bálint Eszter Katalin, Iskola 

u. 5. (80 év), Korom György, Táncsics M. u. 
19. (42 év), Koválcsik Pál, Petőfi u. 10. (93 év), 
Gyermán Györgyné Halál Julianna, Damjanich 
u. 28. (74 év), Benkőné Antal Sára, Szabadság-
harcos u. 26. (45 év), Kiss Márton Sándorné 
Hegedűs Erzsébet, Kurca u. 2. (92 év), Kozma 
Istvánné Szécsényi Mária, Szabadságharcos u. 
5. (77 év), Szabó Ferenc, Deák F. u. 12. (57 év).

Képviselő-testületi tagok 
az alábbi időpontokban 

fogadóórán várják a lakosságot 
a művelődési házban

Lukács Istvánné alpolgármester
Február 2-án kedden 17-18 óráig, majd min-

den hónap első keddjén 17-18 óráig.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona
Február 3-án szerdán 17-18 óráig, majd min-

den hónap első szerdáján 17-18 óráig
Határné Bottyán Erika
Február 4-én csütörtökön 17-18 óráig, majd 

minden hónap első csütörtökjén 17-18 óráig
Puskásné Halál Ágnes
Január 13-án szerdán és február 10-én 17-18 

óráig, majd minden hónap második szerdáján 
17-18 óráig

Tóth Péter
Január 20-án szerdán 17-18 óráig, majd min-

den hónap harmadik szerdáján 17-18-óráig

LAPZÁRTA
2016. január 29. (péntek) 17 óra

A kézzel írt írásokat kérjük hamarabb be-
adni a szerkesztőség részére, hogy legyen idő 
begépelni a számítógépbe. 

A fenti időpontig kérjük elektronikus eszkö-
zön, vagy e-mailen elküldeni a közlésre szánt 
írásokat, hogy a szerkesztők időben összeállít-
hassák a következő számot. 

Rövid híreket, eseményekről szóló tudósítá-
sokat is várunk. 

E-mail cím: baranyvera@gmail.com. 
Telefonszám: 06-30/278-5640

Előfizetés
kedvezménnyel!

Ha minden hónapban megveszi a 
Szegvári Naplót, kényelmesebb, ha előfizet. 

Emellett kedvezményt is kap: az előfizetés 
2016-ra csak 1000 Ft.

A kézbesítők jövőre is díjtalanul 
házhoz szállítják az újságot a megjelenés 

másnapján.

Vidékre is vállaljuk újságunk postára 
adását. Ez esetben az előfizetési díj 3000 Ft, 

amely a postaköltséget is tartalmazza.

Előfizetni a könyvtárban lehet minden 
hétfőn 15-17 óra között, valamint minden 

csütörtökön 16-18 óra között.

Személyes 
elérhetőség

A Szegvári Napló munkatársai szemé-
lyesen elérhetők minden hétfőn 15-17 óra, 
csütörtökön 16-18 óra között a művelődési 
házban. 

A könyvtár nyitva tartása alatt üzene-
tet, cikket, személyes megemlékezést, stb. 
a művelődési ház munkatársai is fogad-
nak. 

Írásait, javaslatait bedobhatja ugyanitt 
az épület hátsó ajtaja melletti postaládába 
is.
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Újévi Köszöntő!
Tisztelt Szegvári Polgárok!

Ismét év végéhez érkeztünk, amikor is 
fordul az idő, fordul a naptárban is az év-
számláló.

Ha végére érünk valaminek, erős kész-
tetést érzünk arra, hogy visszatekintsünk 
a magunk mögött hagyott időszakra. Visz-
szatekintsünk és összegezzük mindazt, 
ami velünk és körülöttünk történt.

Polgármesterként nekem a falunkban 
történteket kell értékelnem.

2015-ben is fejlesztettünk, átadtunk, pá-
lyáztunk, tovább dolgoztunk a beruházá-
sokon. A szennyvízberuházás és az ivóvíz 
minőségjavítás program lezárult. Ezáltal 
otthonunk komfortosabbá vált. Az Óvoda, 
az Orvosi rendelő és a Gyógyszertár előtt 

parkoló épült. Így a közlekedés biztonsá-
gosabb lett. A Falufejlesztő KFT épülete is 
felújult, nekik köszönhetően a réti telepen 
sok árok megújult. A Kastély új funkciót 
kapott, belsőleg teljesen felújult. A szabad-
idő hasznos eltöltésére számos programot 
szerveztünk. Tó Fesztivál, Falunap, Szent 
Mihály Egészségnap, Bor Fesztivál, Liba-
bál, Adventi gyertyagyújtás, Szilveszteri 
futás (stb.). Ezzel kikapcsolódási lehető-
séget biztosítva a családok, barátok az ide 
látogató vendégek részére.

Látjuk Szegvár sikeres falu, ami tovább 
fejlődik, szépül. 

Úgy gondolom kellő önbizalommal vág-
hatunk bele a 2016-os évbe is. Én és kép-
viselőtársaim ezt az évet is lehetőségnek 
látjuk, lehetőségnek, hogy szándékainkat 

megvalósítsuk. A megkezdett munkát be-
fejezzük és újabbakba kezdjünk. Mindezt 
a teljes képviselő-testülettel összefogva, 
egy irányba haladva, Szegvár fejlődése 
irányába.

Kívánom, hogy az összefogás, az őszin-
te szeretet jellemezze községünk minden 
lakóját, ezáltal eredményeket érhetünk el 
a 2016-os esztendőben.

Mit kívánhatok még Önöknek ebben az 
esztendőben a boldogságon, a sikereken, 
az eredményeken túl? Mindenki köré sze-
rető családot, barátot, jó egészséget, célja-
ik megvalósításához kellő erőt, akaratot, 
elszántságot, és kitartást. 

Boldog Új Évet Kívánok!

Gémes László polgármester 

ADVENT 2015
Még itt él szívünkben a karácsonyi han-

gulat, de már átléptünk az Új Év kapuján, 
és már visszarázódtunk a dolgos hétköz-
napokba. Azonban jó visszagondolni a 4 
Adventi ünnepélyes gyertyagyújtás va-
sárnapjaira, ami lehetőséget adott az ün-
nepre ráhangolódni, kicsit kizökkenni a 
rohanó világból, egymásra figyelni.

November végén lelkes kis csapat mun-
kájával felépült a Községi koszorú a Szö-
kőkút köré. A fenyőfát Ágoston Jánosné, 
Bóka Róza, Gyömbér Ferencné ajánlotta 
fel. A koszorút készítette Ráczné Purgel 
Ilona, Nagy Andrásné, Hegedűs Imréné, 
Tomán Terézia, Vajda Gabriella, Majzik 
Ferenc, Rácz Ferenc, Bucsányi László. 
Köszönjük munkájukat. Elkészült a Bet-
lehem is Szabó Judit segítségével. 

Az első vasárnap Zsadányi József 
Plébános Úr megszentelte a koszorút és 
meggyújtotta az első Adventi gyertyát. 
Felgyulladtak a koszorún a fényfüzérek 
is, ami vízkeresztig díszítette a falunk 
főterét. Énekelt a Magyar Nóta Klub, 
és gyönyörködhettünk a Rövidpálca, a 
Díszítőművész, a Fuszulyka Nyugdíjas 
Klub alkotásaiban a Művelődési Ház-
ban.

A második vasárnap gyertyát gyújtott 
Csurka Zoltánné Óvodavezető. Műsort 
adtak az óvodások. Ismét ellátogatott 
hozzánk a Mikulás, a gyermekek nagy 

örömére. Köszönjük Vass László segít-
ségét. A nagyterem ajtajában meglepetés 
fogadott bennünket. Kupcsikné Tégla 
Mária mézeskalács faluja ejtett ámulat-
ba minket. Német Éva saját készítésű 
magyar népviseletű babáival varázsolt el 
bennünket.

A harmadik vasárnap Bernáth Ildikó 
Iskolaigazgató gyújtott gyertyát. Szép 
műsort adott az általános iskola. Lenyű-
gözte a közönséget a Bazsa Mári Népdal-
kör, akiktől egy karácsonyi dalcsokrot 
halhattunk. A Szép Öregkor Nyugdíjas 
Egyesület gyűjteményeit csodáltuk meg a 
Művelődési Házban. 

A negyedik vasárnap Gémes László 
Polgármester Úr gyújtott gyertyát. A kö-
zösségi Betlehem előadta Jézus születé-
sét. Koncertet adott a Zsoltár 23, nagyon 
elvarázsolta a közönséget. A Művelődési 
Házban visszatekinthettünk a 2015. évre, 
mi is történt valójában. 

Köszönjük Gyömbér Ferencné szép 
szavait, hogy levezette az ünnepségsoro-
zatot.

A gyermekeknek kézműves foglalko-
zást szervezett Zsigmondné Sajtos Vio-
letta. Köszönjük munkáját.

A gyertyagyújtás után jó volt bemenni 
a Művelődési Házba, amit már betöltött 
a forralt bor, és a sütemények illata. Bort 

falunk borásza Szabó Elemér ajánlott fel. 
Nagyon köszönjük a süteményeket. A 
forralt bort készítette Gémes Lászlóné, 
Kispálné Gémes Csilla, Csurgó Gyöngyi. 
A teát főzte Gyántiné Farkas Rozália, 
Bánfiné Sajtos Lolita, Majzik Erika.

A betlehemhez szárat és szalmát Sza-
bó Györgytől és Gyömbér Ferenctől kap-
tunk.

Az ünnepséget hangosította Pöszmet 
Zsolt, Bánfi Antal, Balatoni Sándor.

Köszönjük a Kurca TV-nek, Kerekes 
Mátyásnak, Muzsik Sándornak és Sa-
lánki Ignácnak, hogy megörökítették 
az eseményeket. Köszönjük a Polgár-
őröknek és Pölös Attilának, hogy bizto-
sították a helyszínt. Mindenben segített 
minket a falufejlesztő KFT és dolgozói, 
valamint Szegvár Nagyközség Önkor-
mányzata.

Köszönjük a Hunor Coop, a Szegvári 
Kisbolt, a Goods Market, a Family 100-as 
anyagi támogatását.

Igazán szép és megható élményben volt 
részünk mind a 4 vasárnap. Ezzel is rá-
hangolódva az ünnepre, a karácsonyvá-
rásra.

Szervezők: 
Vajda Gabriella, 
Bucsányi László
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezésre 
állnak saját betegeik számára reggel 7 órától dél-
után 15 óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hív-
hatók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig 06-30/257-5397
Dr. Rosztóczy Levente
Rendel: 11.15-14.15-ig Telefon: 364-976
Telefon 7-15 óráig 06-20/918-4635
Lakása: Hunyadi János u. 2. (Az egészségház 
emeletén. 7-15 óráig személyesen is nyugodtan 
kereshetik)
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig 06-30/890-4854

Összevont központi orvosi ügyelet a Mentőállomáson
Szentes, Sima F. u. 29-33. sz. alatt található ügye-
leti rendelőben
Telefonon a 06-63/400-114 vagy 06-62/474-374-
es számon lehet tájékoztatást vagy segítséget kér-
ni az ügyeletes orvostól, illetve a 104-es segélyhí-
vószám is használható továbbra is.
naponta 15 órától másnap reggel 7 óráig
szombat, vasárnap, ünnepnap egész nap.
A megjelölt időszakokban a 06-63/400-114 vagy 
06-62/474-374 vagy csak a 104-es telefonszámon 
hívható a mentős ügyelet. A telefonbeszélgetés 
alapján dönti el az ügyeletes orvos, hogy mi a 
további teendő, tanácsot ad, orvost vagy mentőt 
küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is fel-
kereshető a mentőállomáson (Szentes, Sima F. u. 
29-33. sz. alatt) található ügyeleti rendelő (itt csak 
felnőtt betegeket látnak el!)

Külön gyermek ellátás hétköznap 15-17 óráig,
szombat, vasárnap, ünnepnap 9-11 óráig.
A rendelési időn kívül a gyermekorvosi ügyelet: 
A 63/313-244-es telefon 169-es mellékén (ez a 
Szentesi Kórház Gyermekosztálya) lehet segítsé-
get kérni. Személyesen szintén a Szentesi Kórház 
Gyermekosztálya fogadja a beteg gyerekeket. 
Ha a szülő megítélése szerint mentőre van szük-
ség, közvetlenül hívható a 62/474-374 vagy a 
63/400-114 vagy 104 telefonszám.

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36/70/945-9907
január 4-8. hétfőtől-péntekig 7.30-11.30 óráig
január 11-15. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, pén-
teken 7.30-11.30 óráig
január 18-22. hétfőtől-péntekig 7.30-11.30 óráig
január 25-29. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-11.30 óráig

Anya és csecsemővédelem, védőnők
Telefon: 364-844
Tanácsadások ideje:
Orvossal együtt tartott
Dr. Hégető Sára csütörtök 11.30 óra
Dr. Országh Erzsébet szerda 11.30 óra
Dr. Rosztóczy Levente szerda 11.00 óra
Dr. Tóth Edit minden hónap első keddjén 8.30-9.30 óra

Dr. Apró Zoltán minden hónap utolsó szerdáján  
12.00-13.30 óra
Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás   9-10 óra
Csecsemő tanácsadás  9.30-10.30 óra
Védőnői fogadóóra minden nap 8-10 óráig
Bármilyen problémával ide lehet fordulni. Kér-
jük, hogy tanácsadásra egészséges gyermekeket 
hozzanak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz kell 
vinni, a rendelőbe.

A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00 óráig
Telefonszáma: 364-822

Állatorvosi ügyelet
A hétvégi állatorvosi ügyelet megszűnt.
Kun-Szabó István (30/568-8998)
Gyovai Tibor (30/436-7401)

Polgármesteri Hivatal ügyfél fogadása
Hétfő    8-12 óráig
Kedd  13-16 óráig
Szerda      –
Csütörtök    8-12, 13-16 óráig
Péntek     8-12 óráig
Pénztár nyitva tartása 
Hétfő    8-12 13-14 óráig
Csütörtök    8-12 13-14 óráig

Csongrád megyei Kormányhivatal
Szentes Járási Hivatala
Szentes Járási Hivatal települési ügysegédjének 
ügyfélfogadási ideje a szegvári Polgármesteri Hi-
vatalban minden héten
Kedd  8-16 óráig
Csütörtök  8-16 óráig

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (Gon-
dozási Központ) 
Telefonszáma: 364-860
Nyitva tartás: hétfőtől-csütörtökig 7.30-15.30 órá-
ig, pénteken nincs ügyfélfogadás
Házi segítségnyújtás
Idősek Otthona
Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 
Telefonszáma: 06-30/230-2205

Posta nyitva tartása
hétfő  8-12 12.30-16 óráig
kedd  8-12 12.30-16 óráig 
szerda  7-12 12.30-16 óráig 
csütörtök  8-12 12.30-16 óráig
péntek  8-12 12.30-15 óráig 

Gazdálkodói Információs Szolgálat
Ügyfélszolgálati Iroda
hétfő   8-16-ig
kedd   8-16-ig
péntek  8-13.30-ig
Mucsi Krisztina
Telefon: 06-20/915-4575

Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök telefonszámai:
Zsombó Zoltán 06-20/209-5308
Kapás Tamás 06-20/209-5330

A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó száma:
06-63/410-107

Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
Bihari Ferenc 06-30/903-8505
Zsombó Zoltán 06-20/209-5308
Vighné Somodi Rita 06-30/368-2772

Ingyen hívható segélykérő telefonszám: 1787
(„segély” kérhető: mentő, tűzoltó, rendőr, polgár-
őr)

Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőreinek te-
lefonszáma:
Horváth István 06-30/408-4016
Tóth Pál 06-30/631-4076
Tóth Péter 06-30/359-2589

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. a 
szegvári víziközmű üzemeltetőjének telefonszáma:
Helyi tarifával hívható telefonszám: 
06-40/922-334
Ingyenesen hívható hibabejelentő szám: 
06-80/922-333
A vízóra állás bejelentése:
- telefonon a helyi tarifával hívható 06-40/922-
334-es számon
- online: www.alfoldviz.hu

Szentes Ügyfélpont
6600 Szentes, Csongrádi u. 3. 
Telefon: 06-63/311-433
kedd   8.00-12.00 – 12.30-15.00
csütörtök  8.00-12.00 – 12.30-15.00

DÉMÁSZ hibabejelentés
06-40/822-000

DÉGÁZ hibabejelentés
06-80/440-141
06-80/820-141

A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
Változás! A Máltai Szeretetszolgálat Szegvári 
Csoportjának félfogadása: minden héten csütörtö-
kön délután 14-17 óráig, valamint minden hónap 
utolsó csütörtökén 8-12 óráig és 13-17 óráig.

Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény
Telefonszám: 06-30/417-4425

A Községi Könyvtár nyitva tartása a művelődési ház 
földszintjén
Nyitva tartás
hétfő   8-12 13-17
kedd  8-12 13-17
szerda   13-17
csütörtök   13-17
péntek   13-17
szombat  8-12

A Falumúzeum és a Szélmalom
Csak előzetes bejelentkezés után tekinthető meg.
Bejelentkezés Purgel Nóra 20/567-9298 telefon-
számán.

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva tartása, 
Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-223
Hétfőtől-szombatig 5.00-20.00 óráig
Vasárnap  6.00-12.00 óráig
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Karitász Hírek
„Aki nem hisz abban, hogy 

mennyi jó ember van, az kezdjen el 
valami jót tenni, és meglátja, mi-
lyen sokan odaállnak mellé.”

(Böjte Csaba)

December a tevékeny szeretet jegyében 
telt csoportunknak. December 6-15-ig tar-
tós élelmiszert gyűjtöttünk templomunkban. 
A hívek adakozásának köszönhetően 140 kg 
tartós élelmiszer gyűlt össze. Közben buz-
gón készítettük Jótékonysági Vásárunkra az 
ajándéktárgyakat, melyet a hagyománynak 
megfelelően Advent 3. vasárnapján 
tartottunk. Hála Istennek sok, szép eladható 
árut kínáltunk: karácsonyi díszeket, kötött 
kesztyűt, zoknit, kosárkát, kalácsot, sajtokat, 
süteményeket stb. Mindenkinek köszönjük 
munkáját, áldozatát, adományát.

Többen bekapcsolódtak programunkba, így 
az egyik imacsoport és néhány anyuka is, ki-ki 
tehetségének megfelelően süteménysütésben, 
vagy ajándéktárgyak készítésében jeleskedett, 
ezzel is bővítve a választékot. Hála Istennek 
jöttek a vásárlók is szép számmal, és szintén 
hálás köszönet a jó szívű adakozóknak. Így 
valóra válthattuk terveinket: a gyűjtött élelmi-
szerek mellé még szaloncukrot, narancsot és 
lisztet vásároltunk, és a melegételhez szüksé-
ges élelmiszereket is a befolyt összegből vettük 
meg. Összesen 45 csomagot készítettünk, ne-
héz helyzetű családjainknak, magányosaink-
nak. 

December 16-án fél 10-től vártuk a magá-
nyos testvéreket egy szeretetteljes karácsony-
váró együttlétre. A kisiskolások – Kovács Rita 
hitoktató vezetésével – Betlehemes játékkal 
készültek, mi pedig versekkel, énekekkel idéz-
tük fel a régmúlt idők karácsonyait, örömköny-
nyeket csalva a szemekbe. 

Szintén 16-án indult a melegétel mel-
lé szánt beiglik sütése. Hárman két napig 
szorgoskodtak, jókedvűen, szeretettel, legjobb 
tudásukat nyújtva, hogy elkészüljön a kellő 
mennyiségű sütemény. Isten áldja meg őket 
bőkezűen érte. Köszönjük szépen a sütéshez 
felajánlott diót és margarint. 

Korán kelt 21-én szakácsunk – hálás köszö-
net neki – hogy időre elkészüljön a 110 adag 
székelykáposztával, mert erre a napra tervez-
tük a melegétel-osztást. Nagyon köszönjük 
gondos munkáját és a lehetőséget… Itt köszö-
nöm meg a felajánlott savanyú káposztát, a sok 
jószándékú ember segítségét, nehéz lenne fel-
sorolni. Isten fizesse meg Nekik.

Mi a csoporttal 10 órától azon munkálkod-
tunk, hogy minden készen álljon, mire jönnek 
a meghívottak. A melegétel, kenyér és beigli 
mellé pár jó szót, mosolyt adtunk, bár mindig 
megtehetnénk. Aki nem tudott eljönni, azok-
nak elvittük az ételt, kicsit elbeszélgetve velük 
otthonukba. 

Hálás szívvel köszönöm meg a Jóistennek 
Munkatársaimnak, akik önzetlenül teszik a jót, 
köszönöm Mindenki egész éves fáradozását. 
Szintén köszönjük a sok figyelmet, lelkierőt, 
amely segít minket, hogy lelkesen, örömmel 
tegyük dolgunkat, végezzük munkánkat. Kér-
jük Urunkat, az Újévben is adjon nekünk kész-
séges szívet, hogy meglássuk mikor, kinek, 
mire van szüksége, és orvosolni is tudjuk azt. 
Add Uram, hogy továbbra is örömmel töltsön 
el bennünket a másokért való szolgálat.

Aranyosi Ervin: 
A szívek szabója

Élt egy szabómester, szíveket foltozott
Hozzá a sok ember, sok-sok munkát hozott.
Mert a szép szívüket sok sérelem érte,
s bár a szabó bérét vastagon megkérte,
ki sem látszott sajnos, a temérdek munkából,
s a szabóműhelytől egy nap sem volt távol.
Nagyon unta pedig e monoton munkát.
Mindig csak ugyanaz! Hidd el, te is unnád!

Folytatás a 6. oldalon

Szabó Judit
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Az 5. oldal folytatása

Kíváncsi lett tehát, a szívet mi bántja,
mi okozza vesztét, mért romlik el pántja?
Hová lesz belőle a sok tiszta érzés,
mért ül ki színére megszakadás, vérzés.
Miért változik meg mesés dobbanása,
s amikor kiürül, a csend koppanása
mért okoz fájdalmat, úgy hogy belé szakad,
ez a sok fájdalom, vajon miből fakad?

Egy napon úgy döntött, utána jár végre,
miért fáj a sok szív, miért hullik vére.
Letette a munkát, bezárta a boltot,
s indult, hogy megnézze, a szív mért nem bol-
dog.
Álruhában járta végig a világot,
feljegyezte sorban, amit útján látott.
Sok magányos szívvel hozta össze sorsa,
amiből hiányzott a szeretetmorzsa.

A hit, a bizalom elfogyott belőlük,
szeretetlenséget láthatott csak tőlük.
Haraggal és dühvel, méreggel bélelték,
nem csoda, párjukat sehogyan sem lelték.
Irigység és önzés, félsz uralta őket,
látott férfiakat, hitet vesztett nőket,
a szívük mélyéről, a szeretet hiányzott,
szomorúság, bánat mételye virágzott.

Mind a pénzt hajszolta, s jónak lenni féltek,
bezárták szívüket, s mind maguknak éltek.
Kedves ölelésben sohasem volt részük,
elromlott motorjuk, legfontosabb részük.
És a szabó tudta, szükségük van másra,
nem csak szívcserére, vagy kijavításra:
a sok embert inkább tanítani kéne,
a szeretet tudása mindükre ráférne.

Nem aludt éjszaka, s mit hozott a reggel?
Körülvette magát sok-sok kisgyerekkel.
Árva kis lelkeket fogadott magához,
és ekképpen kezdett újra a dolgához.
Minden megfoltozott szívhez járt egy gyermek,
aki akkor boldog, ha reá figyelnek.
Hitte hogy a jó szív csak azon fog múlni,
képes-e gazdája a gyermektől tanulni.

Mert a kisgyerekek tiszta szívvel élnek,
szeretetet adnak, ölelést cserélnek,
mosollyal, hálával gyógyítják a szívet,
tőlük lesz boldogabb, nyíltabb a tekintet.
És Ők nem csak adnak, szeretetet várnak!
Otthonban, és szívben meleget csinálnak.
Örömmel lelkedet szép fehérre festik,
s meggyógyul a szíved, ha figyelsz rá estig.

Mert, ha az emberek megtanulnak adni,
és begyógyult szívük képes befogadni,
mikor egész évben van öröm-ajándék,
s nem csak karácsonykor ébred fel a szándék,
akkor szív-szabóra soha nem lesz szükség,
szeretettel telve a szép szívek büszkék.
Végre, a jósággal telik meg világunk,
mikor egész évben csupa jót kívánunk!

Kivonat Szegvár Nagyközségi Önkormányzat  
Képviselő-testületének, a Szegvári Közös 

Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében  
2015. november 26-án du. 16.30 órakor  

tartott nyílt üléséről
Gémes László polgármester tisztelettel 

köszöntötte a testületi ülésen megjelen-
teket. Külön köszöntötte Kiss Ferencet, a 
Szentes Városellátó Nonprofit Kft. kép-
viseletében. Megállapította, az ülésen 5 
képviselő-testületi tag megjelent, az ülés 
határozatképes. Határné Bottyán Erika és 
Puskásné Halál Ágnes képviselő jelezte tá-
volmaradását. 

A polgármester javasolta, hogy a kép-
viselő-testület a fő napirendi pontok tár-
gyalása előtt a szilárd hulladékszállításra 
vonatkozó közszolgáltatói szerződéstárgyú 
írásos anyagot vitassa meg. A többi napi-
rendi pont tárgyalási sorrendje változatlan 
marad. 

Napirend előtt tárgyalandó ügyek
Gémes László polgármester előterjesz-

tette a két ülés között történt fontosabb 
intézkedésekről szóló tájékoztatót (2. sz. 
melléklet). Az Ivóvízminőség javító prog-
rammal kapcsolatban elmondta, időközben 
a műszaki átadás-átvételi dokumentációt 
aláírták. Az írásos tájékoztatót kiegészítet-
te azzal, hogy az orvosi rendelő és gyógy-
szertár közötti parkoló építését befejez-
ték. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a 
szennyvízcsatorna hálózat kivitelezőivel és 
néhány képviselő-testületi taggal közösen 
elvégezték a helyszíni bejárást. 

Lukács Istvánné alpolgármester el-
mondta, részt vettek a kastély program záró 
rendezvényén Budapesten. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a két ülés közötti idő-
szak fontosabb eseményeiről szóló pol-
gármesteri tájékoztatót a kiegészítésekkel 
együtt tudomásul vette.

Szilárd hulladékszállításra vonatkozó 
közszolgáltatói szerződés

Gémes László polgármester előterjesz-
tette a szilárd hulladékszállításra vonatko-
zó közszolgáltatói szerződésre vonatkozó 
írásos anyagot (3. sz. melléklet). Átadta a 
szót Kiss Ferencnek, a Szentes Városellátó 
Nonprofit Kft. képviselőjének.

Kiss Ferenc a Szentes Városellátó Non-
profit Kft. képviselője elmondta, a köz-
szolgáltatási szerződést fél évre javasolják 
meghosszabbítani. 2016. II. félévében a 
DAREH társulás fog szolgáltatni. A szer-
ződésben egyéb más módosítás nincs, a 
közszolgáltatási díjak befagyasztásra ke-
rültek. A DAREH társulás keretei között 
lebonyolításra került az építési, kivitele-
zési munka. Megtörténtek az eszköz- és 
készletbeszerzések, majd a DAREH mű-
ködési elvét kell kialakítani. Törvény-
tervezet szerint a hulladékgazdálkodási 
törvényt módosítani fogják, így 2016. áp-
rilis 1-jétől jelentős változás lesz a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatásban. Az 
önkormányzatokat arra kötelezik, hogy 
a településeken a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást tervezzék meg. Lesz egy 
önkormányzati és állami feladatrész. Az 
állami feladatrész a hulladékgazdálkodá-
si tartalmi elemeit fogja meghatározni, 
valamint létrejön egy állami koordináló 
szervezet, amely 2016 áprilisától beszedi a 
díjakat, kezeli a díjhátralékokat. Ez a rend-
szer megelőzi a DAREH rendszer beindu-
lását. Hozzátette, a részleteket még nem 
ismerik. Amennyiben a törvénytervezetet 
a Parlament elfogadja, hamarosan meg-
születnek majd a végrehajtási rendeletek, 
annak ismeretében lehet részletesen tájé-
koztatást adni.

Gémes László polgármester megköszön-
te a tájékoztatást, kérte a képviselő-testület 
tagjait, tegyék fel kérdéseiket. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
elmondta, véleménye szerint nem jó, ha 
a közszolgáltatási szerződés felmondási 
idejét 6 hónapban állapítják meg, hiszen a 
szerződés január 1-jétől él 6 hónapig.

Kiss Ferenc elmondta, a kötelező 6 hó-
nap felmondási időt a törvény határozza 
meg. Az önkormányzatok védelmének ér-
dekében került így meghatározásra a fel-
mondási idő. 

Gémes László polgármester elmondta, 
így felel meg a szerződés tervezet a törvé-
nyi előírásoknak.
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Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta a szilárd 
hulladékszállításra vonatkozó hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatási szerződést és az 
alábbi döntést hozta:

Szegvár nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a településen keletke-
ző települési szilárd hulladék begyűjtésére, 
szállítására, előkezelésére, hasznosítására, 
a lakossági lomtalanítás lebonyolítására 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződést köt – a határozat melléklete sze-
rinti tartalommal – a Szentes Városellátó 
Nonprofit Kft-vel 2016. január 1. napjától 
június 30. napjáig terjedő időszakra. 

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szerződés aláírásával.

1./ Napirend: 2016. évi belső ellenőrzési 
terv elfogadása

Gémes László polgármester előterjesz-
tette a Szegvár Nagyközségi Önkormány-
zat 2016. évi ellenőrzési tervére vonatkozó 
írásos anyagot (4. sz. melléklet). 

Tóth Péter képviselő elmondta, a Pénz-
ügyi, Gazdasági Bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta a 2016. évi belső el-
lenőrzési tervet. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megkérdezte, a költségvetési szerveknek 
nincsenek saját szabályzatai, nyilvántartá-
sai, amelyeket érdemes lenne belső kontrol 
alá vonni? 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, 
az önkormányzatnak vannak szabályzatai, 
ezek vonatkoznak az intézményekre is. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
elmondta, az előterjesztésből az tűnik ki 
számára, hogy a költségvetési szerveket 
nem ellenőrzik, csak a hivatalt. 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a 
belső ellenőr az ellenőrzést elvégzi az in-
tézményekben is. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta Szegvár 
Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi el-
lenőrzési terve elkészítésére vonatkozó elő-
terjesztés és az alábbi döntés hozta:

Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. 
§ (5) bekezdése és a költségvetési szer-
vek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése alap-
ján a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
2016. évi ellenőrzési tervét – jelen határo-
zat mellékletében foglaltak szerint – jóvá-
hagyja. 

Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta a Megbí-
zási Szerződés 2016. évi belső ellenőrzési 
feladatok ellátására tárgyú előterjesztést és 
az alábbi döntés hozta:

A képviselő-testület jóváhagyja a 2016. 
évi belső ellenőrzési feladatok ellátására 
vonatkozó Megbízási Szerződést és felha-
talmazza az önkormányzat képviselőit an-
nak aláírására.

2./ Napirend: 2016. évi szolgáltatási és 
egyéb díjak felülvizsgálata

Gémes László polgármester előterjesz-
tette A 2016. évi szolgáltatási és egyéb 
díjak felülvizsgálatára vonatkozó írásos 
anyagot (6. sz. melléklet). Felkérte Tóth Pé-
ter bizottsági tagot, ismertesse a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság javaslatát. 

Tóth Péter bizottsági tag elmondta, a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság megtár-
gyalta a 2016. évi szolgáltatási és egyéb 
díjak felülvizsgálatára vonatkozó írásos 
anyagot. A bizottság örömmel vette tudo-
másul, hogy az önkormányzat nem kíván 
emelni egyik díjtételen sem. A bizottság az 
előterjesztést elfogadásra javasolta. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megjegyezte, a 8./pontban az „ebéd” szó 
helyett „étkezési” díjat kell megjelölni. A 
9./ pont nem tér ki a vendégebédet igény-
lőkre. 

Gémes László polgármester elmondta, 
a 8./ pontban a javítást eszközölni fogja az 
előterjesztő. 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a 
szerződés a gyermekétkeztetésre vonatko-
zik. A 9./ pont arra utal, hogy a Sze-PaSzolg 
2012. Kft. fogja beszedni az étkezési téríté-
si díjakat. A vendégebéd díja nem tartozik a 
képviselő-testület kompetenciájába.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
2016. január 1-től nem kívánja emelni 

az óvodai étkezési térítési díjakat (gyer-
mek, felnőtt étkezési térítési díjat, szociális 
étkezők részére biztosított étkezés nyers-
anyag normáját),

az iskolai étkezési térítési díjakat,
az önkormányzat tulajdonában lévő ter-

mőföldek bérleti díjait,
a művelődési ház terembérleti és köl-

csönzési díjait,
temetési helyek használati és szolgáltatá-

si díjait,
lakásbérleti díjakat,
közterület-használati díjakat, 
a vásári és a piaci helyhasználatra vonat-

kozó díjakat.

Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Szegvári Forray Máté 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola diákjainak étkeztetésére vonatkozó, 
a Sze-Pa Szolg 2012. Kft-vel (Várpalota, 
Erdődy P. T. u. 25. sz.) kötött szolgáltatási 
szerződést a jelen határozat melléklete sze-
rint jóváhagyta. 

3./ Napirend: Beszámoló a képviselő-tes-
tület határozatainak végrehajtásáról

Gémes László polgármester előterjesz-
tette a képviselő-testület határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót (7. sz. 
melléklet).

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, 
vélemény a képviselő-testület részéről nem 
hangzott el.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta a kép-
viselő-testület 2014. X. 27. – 2015. X. 29. 
időszakban hozott határozatainak végre-
hajtásáról szóló beszámolót, azt elfogad-
ta.

Gémes László polgármester előter-
jesztette a Magánszemélyek kommunális 
adójáról és a talajterhelési díjról szóló Ön-
kormányzati rendeletek módosítására vo-
natkozó írásos anyagot (8. sz. melléklet). 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
kérte, hogy a rendeletek PDF-formátumban 
kerüljenek fel a honlapra. 

Kérdés, hozzászólás a rendelet-módosí-
tással kapcsolatban nem hangzott el. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal 
megalkotta Szegvár Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 12/2015. 
(XI.26.) Önkormányzati rendeletét a ma-
gánszemélyek kommunális adójáról.

Gémes László polgármester kérte, aki 
elfogadja a talajterhelési díjról és a környe-
zetvédelmi alapról szóló önkormányzati 
rendeletet az írásos előterjesztés alapján, 
kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal 
megalkotta Szegvár Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 13/2015. 
(XI.26.) Önkormányzati rendeletét a talaj-
terhelési díjról és a környezetvédelmi alap-
ról.

Gémes László polgármester előterjesz-
tette a Közterületek tisztántartásáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására vo-
natkozó írásos anyagot (9. sz. melléklet). 

Folytatás a 10. oldalon
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2015 
A STATISZTIKAI ADATOK 

TÜKRÉBEN
2015-ben: KERESZTELÉS: 14 fő Eb-

ből: fiú 9 leány: 4 és 1 felnőtt
2014-ben: KERESZTELÉS: 10 fő Ebből: 

4 fiú és 6 leány

ELSŐÁLDOZÓ: 2015-ben: 12 gyer-
mek

2014-ben: 11 gyermek +3 felnőtt

BÉRMÁLKOZÓ: 2015-ben: 5 fiatal 
2014-ben: 7 felnőtt

ESKÜVŐ: 2015-ben: 6 esküvő
2014-ben: 6 pár és 1 házasságrendezés

TEMETÉS: 2015-ben: 45 szerettünk 
távozott, 21 férfi és 24 nő. 

Szentségekkel ellátva: összesen: 9 fő 
részesült.

2014-ben: 43 fő Ebből férfi: 23 és 20 nő 
(Szentségekkel ellátva: 8 fő)

Sajnos idén is kevesebben lettünk a temp-
lomba-járók, de vigasztaljon minket, ha 
szentségekkel megerősítve távozik valaki 
közülünk.

Sajnos 36-an nem kaptak szent Útrava-
lót!!! Kórházba szállítás előtt, vagy bent a kór-
házban is lehet papot kérni a hozzátartozók-
nak. Miért félünk megadni szeretteinknek az 
ÖRÖKÉLETRE segítő lehetőséget??? 

BETEGEELLÁTÁS: 2015-ben: Első 
pénteken otthonukban és a gondozási 
központban: 13-17 fő. Sürgősségi ellátás-
ban: 6 alkalommal.

2014-ben: Elsőpénteken otthonukban, és 
a gondozási központban: 15-18 fő havonta 
Sürgősségi ellátásban: 3 alkalommal.

ÁLDOZÓK SZÁMA: 2015-ben 8780 
volt, 

2014-ben: 8850 volt.

HITOKTATÁSRÓL:
2015-ben: Hit-és erkölcsoktatásban 107 

tanuló, fakultációban: 20 tanuló részesül az 
általános iskolában. Óvodai hitoktatásban: 
18-21 kisgyermek.

Idéntől már csak 1 hitoktatót foglalkoz-
tatva.

2014-ben: Óvodás gyermek: 17 fő, Álta-
lános iskolában: 163 gyermek 14 csoport-
ban. Ekkor 2 hitoktatóval.

Középiskolások, egyetemisták: 8-12 fő 
részesül rendszeres hitoktatásban.

A felnőttek: 1 bibliacsoport működik: 14-
16 fő részvételével.

2015. ÉVI PÉNZÜGYI 
BESZÁMOLÓ 

Püspökségre beküldött perselygyűjtések: 
Vízkereszti, katolikus iskoláknak, szentföl-
dön élő keresztényeknek, pünkösdi gyűj-
tés, Péterfillér, missziós gyűjtés, karitász-
gyűjtés, Kárpátaljának gyűjtés: 

2015-ben 239.000 Ft, 
2014-ben 176.000 Ft-ot gyűjtöttünk. 

KÖZÖSSÉGI: 
Tavalyelőtt elkezdődött az orgona fel-

újítása, illetve tisztítása, de még idén nem 
folytattuk a munkát, mert nem volt elég 
fedezetünk erre. Továbbra is gyűjtögetünk 
a javítás költségeire. Az anyagok már meg-
vannak, és a javítás költségeinek is nagy-
része. Jövő évben befejezzük ezt a munkát 
is.

Itt szeretném megköszönni mindazok-
nak, akik nagylelkűen, esetleg kicsi nyug-
díjukból megspórolva adakoztak erre a cél-
ra, vagy imáival támogatta ezt az ügyet. Ezt 
is hálásan köszönöm, Isten áldja meg Őket.

Idén volt egy sikertelen pályázatunk a 
Katolikus Kör felújítására. 

2016-ban is szeretnénk pályázni erre a 
célra, mert jelen pillanatban ez az épület 
áll legrosszabbul. A plébánián is tervezünk 
2016-ban kisebb-nagyobb felújítási mun-
kákat az anyagi lehetőségeinkhez mérten. 
Ebben az évben mind a két épületen egy 
gyors tetőcserép javítás zajlott. Egyelőre 
nem ázik be.

Egész éven folytak a megszokott módon 
az imaórák, a magyarságot érintő ünnepek 
alkalmával bemutatott szentmisék (Don-
kanyar, Trianoni évf. stb).

Többen segítettek idén a templomkert 
gondozásában: a Tesz-vesz tavasz kereté-
ben a fiatalok, majd a közmunkaprogram 
keretében is, voltak, akik itt dolgoztak. Kö-
szönjük az ő munkájukat is.

Ebben az évben a szerzetesek éve volt, 
ennek jegyében is zajlottak események 

templomunkban, a lelkiéletben. Idén is volt 
egyházközségi lelki nap, 

Elsőáldozásra, bérmálásra lelki-felké-
szülés a szülőknek, nyári lelkigyakorlat a 
Katolikus Körben a Vinculum Caritátisz 
vezetésével, a kicsi gyermekeknek nyári 
tábor, és a nagyobbak többször is elláto-
gattak idén Mátraverebély-Szentkútra, 
volt pálmonostori kirándulás is. 

A templomban gyógyító imaszolgálat, 
kurzus tavasszal: az Isten szeretete kurzus, 
ősszel pedig a Keresztút kurzus a katolikus 
Körben vendégekkel. Gyermekek karácso-
nya, idősek karácsonya a karitász rendezé-
sében és egész évben a liturgiák, litániák, 
rózsafüzér, roráté szentmisék, ahol szép 
számban voltak Hívek.

Nem szeretnék senkit sem kihagyni, így 
mindenkinek megköszönöm az elmúlt év-
ben végzett munkáját, imádságát, részvéte-
lét, anyagi és fizikai áldozatát, adományát, 
amit az egyházközségnek, a templomnak, a 
közösség érdekében tett.

Isten fizesse meg mindenkinek százszo-
rosan, amit jó szívvel áldozott, szeretetből 
adott. Megköszönöm közvetlen munkatár-
saimnak is, hogy együtt dolgozhattunk: 
Sekrestyési munkákat, kántori, énekkari 
szolgálatot, irodai és konyhai munkákat, az 
oda adományozott élelmiszereket. 

Köszönöm a templomi takarítók, ruhát 
mosók, toronyóra felhúzó, könyvárusítók, 
virágozók, kertben dolgozók, és egyéb 
szolgálatokat végzők munkáját. 

Ebben a szentmisében minden jót, és 
szolgálatot vállalót hálaadással hoztam 
ide az Úr Oltárára. Adjon a Jó Isten to-
vábbra is erőt, segítséget, Jó egészséget 
mindannyiunknak, hogy építhessük Orszá-
gát szeretetben. 

KÉSZÜLŐDTÜNK!
Idén is szép számmal vettek részt a gyer-

mekek az adventi koszorú készítésén. A 
Karitász csoport kétkezű munkával készült 

1. ábra Adventi koszorúkészítés  
a Katolikus Körben
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a vásárra, hogy legyen miből ajándékozni 
a szegényeknek. Pásztorjáték előadásában 
idén is gyönyörködhettünk. Köszönet érte 
a kicsinyeknek, és a fiataloknak.

2. ábra Karitász vásár Katolikus Körben

3. ábra Idősek karácsonyán a kicsinyek 
pásztorjátéka

4. ábra Éjféli misén a fiatalok  
pásztorjátéka

II. János Pál pápa imája
ÉV VÉGI HÁLAADÁS

„Uram, köszönöm Neked az ajándékba 
kapott éveket és évtizedeket! 

Köszönöm az életem minden eredményét, 
amivel megörvendeztettél és minden kudar-
cát, amivel a korlátaimra figyelmeztettél.

Köszönöm a családtagjaimat, akik elvi-
selnek, akik mellettem állnak és szeretnek.

Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul 
tettem, és amit elmulasztottam. Köszönöm, 

hogy te nem mész nyugdíjba, hanem ma is 
mindent megteszel az üdvösségemre.

Uram, adj nekem hálás szívet, hogy min-
dig észrevegyem, több okom van a hálára, 
mint a panaszra.

Ments meg az irigységtől, elégedetlen-
ségtől, nyugtalanságtól, a minden-tudás 
látszatától és a mindent-jobban-tudás ha-
zugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig 
bántani akar.

Ments meg a közönytől, a házsártos, ba-
rátságtalan viselkedéstől, az örökös zsörtö-
lődéstől, a rút önzéstől, a mindent elborító 
keserűségtől és a hiábavalóság nyomasztó 
érzésétől.

Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az 
öregkor terheit, humorral fogadjam a fele-
dékenységem jeleit, erőtlenségemet, érzék-
szerveim tompulását, testi-szellemi erőm 
hanyatlását.

Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne fe-
ledkezzem a végről itt, és a kezdetről odaát.

Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még 
elvégezhetek.

Tégy hasznossá, hogy ne érezzem csak 
tehernek magamat és adj alázatot, hogy be-
lássam, egyre inkább másokra szorulok.

Adj kedvet az imádsághoz, a Veled való 
beszélgetéshez.

Adj világosságot, hogy jól lássam ma-
gam, és jól lássak másokat is.

Adj jókedvet és nyitottságot, hogy még 
mindig tudjak befogadni és adj szeretetet, 
hogy ne csak panaszkodjak mások hideg-
sége miatt, hanem árasszam a szereteted 
melegét.

Szólj Uram, még hallja a Te szolgád.
Ámen.”

HÁLÁT ADOK
Hálát adok azokért
A titkon mondott imádságokért,
Amiket az Ige diadaláért küldtek…
Hálát adok azokért
A titkon épült oltárokért,
Amik viharok fergetegében le nem dűltek.
Hálát adok azokért,
Akik megtartották a hitet.
A népért,
Amely éretted küzdelemre ment,
A békéért,
Amiben könnyű lett a kereszt.
A háláért,
Aminek hangja, szava nincs!
…Az igáért,
Amelyik könnyű és jó bilincs.
Hálát adok,
Mert szépség van a szavak mögött,
mert szép a lélek,

Amikor megnyugszik két kezed között,
Hálát adok,
Bár erre nem vagyok érdemes.
Hálát adok,
Mert megszentelted szövetségedet.
– Uram! Ma szép, ma jó, ma szent a lélek 
szava
Mert benne cseng a hála diadala,
Mert benne cseng az örök felmagasztalás,
Dicsőség Istennek és hálaadás!

HÍREK-ESEMÉNYEK
Január 10. Urunk megkeresztelkedése, 

ezzel a vasárnappal véget ér a karácso-
nyi idő, és elkezdődik az évközi idő. A 
sajátos jellegű időn kívül van harminc-
három hét, amikor Krisztus misztéri-
umának nem egy kiemelt eseményét, 
hanem az egészet a maga teljességében 
ünnepeljük, kiváltképpen vasárnapon-
ként. Ez a farsangi idő a mulatságok 
ideje, mely tart ez évben február 10-ig, 
hamvazószerdáig.

Január 12- én 18 órakor lesz a Don ka-
nyarban elesett testvérekért megemlékező 
szentmise.

Január 17-én kezdődik az ökumenikus 
imahét. Imádkozzunk a keresztények egy-
ségéért, hogy egy akol legyen és egy pász-
tor.

Január 18. Árpád-házi Szent Margit ün-
nepe.

Január 25. Szent Pál apostol megtérése.
Aki még nem íratott szeretteiért szentmi-

sét megteheti a plébánia hivatalban január 
25-én hétfőn 9-12 óra között. Használjuk ki 
a lehetőséget, a legtöbb, amit halottainkért 
tehetünk, a szentmise áldozat.

Egyházközségünk rendszeres program-
jai: 

Hétfő délután a nyugdíjasok találkoznak, 
hogy magányukat feloldják és beszélgetés-
sel együtt imádkozással, lelki erőt gyűjtse-
nek a mindennapokra.

Kéthetente kedd este a szentmise után 
Bibliaóra, a teljes katolikus biblia megis-
merésére ad lehetőséget.

Kéthetente szombat este ifjúsági progra-
mon vesznek részt egyházközségünk fiataljai.

Vasárnap a délelőtti szentmise után a 
Mária Légió találkozik, hozzájuk is lehet 
kapcsolódni.

Felnőtt katekézis kéthetente vasárnap 
délután van a plébánián.

Akik ez évben tervezik házasságkötésü-
ket, mielőbb jelentsék szándékukat a plé-
bánián, hogy a jegyes-kurzus időpontját 
egyeztetni lehessen.

(Rozgonyi Mária)
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Tóth Péter képviselő megkérdezte, me-
lyik az a terület, amelynek tisztán tartá-
sáról köteles gondoskodni az ingatlantu-
lajdonos? 

Gémes László polgármester elmondta, 
a lakóépület falától az úttestig köteles tisz-
tán tartani az ingatlantulajdonos. Hozzá-
tette, nem minden lakos érzi ezt köteles-
ségének. 

Tóth Péter képviselő elmondta, vannak 
idős emberek, akik már nem tudják lenyírni 
a füvet a házuk előtt.

Gémes László polgármester elmondta, 
azon ingatlanok előtt a kft. dolgozói vágják 
le a füvet, melyért az ingatlan tulajdonos-
nak fizetnie kell. 

Tóth Péter képviselő megjegyezte, a la-
kosok látják, hogy a kft. emberei vágják a 
füvet az ingatlanok előtt. Véleménye sze-
rint a lakosok nincsenek tisztában azzal, 
hogy mi a kötelezettségük. 

Gémes László polgármester javasolta, 
hogy a képviselő-testület jövő márciusig 
alakítson ki egy egységes álláspontot erre 
vonatkozóan. 

Tóth Péter képviselő elmondta, egyetért 
a javaslattal, hozzátette, az önkormányzat-
nak is nagyobb figyelmet kellene fordítani 
az utcák tisztántartására.  Elmondta, meg-
oldás kell találni az építési törmelék elhe-
lyezésére. Törmeléket lát vízelvezető árok-
ban, utak mélyedésében, út szélén. 

Gémes László polgármester elmondta, 
olyan hulladéktároló helyen lehet lerak-
ni építési törmeléket, ami erre alkalmas. 
Jelenleg a malomnál lévő építési törme-
lék elvileg szabályosan van elhelyezve. 
A törmeléket folyamatosan szállítják 
útjavításokhoz. Hozzátette, a mai napon 
érkezett meg az árajánlat a Malom utca 
felújításához. Elmondta, hivatalosan nem 
lehet építési törmeléket a határba kivin-
ni. Hozzátette, nincs arra ember, aki ezt 
figyelemmel kísérje. A polgármester el-
mondta, számtalan esetben érkezett be-
jelentés emiatt a rendőrökhöz. Büntetni 
viszont csak akkor tudnak, ha rajtakapják 
az illetőt. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
elmondta, a lakosságnak igénye van arra, 
hogy valahol építési törmeléket elhelyez-
zen. Hozzátette, az önkormányzatnak kell 
megoldást találni erre. Javasolta, hogy az 
önkormányzat, vagy a Falufejlesztő Kft. 
készítsen előterjesztést az építési törmelék 
elhelyezésére. 

Gémes László polgármester elmond-
ta, Szegvár nagyközség önkormányzata 
nem fog tudni ilyen helyet kialakítani. 
Az építési törmelék hulladéknak minősül, 

aki építési engedélyt kap és abban bontás 
szerepel, a bontott anyaggal el kell tudni 
számolni. Meg kell jelölni, hogy melyik 
hulladékgyűjtőnél helyezte el a bontott 
anyagot. Hozzátette, külön alkalmazni 
kell egy olyan szakembert, aki eldönti, 
hogy mely bontott anyag számít veszélyes 
hulladéknak, és melyik nem. Ezért hivata-
losan hulladékgyűjtő depókat kialakítani 
nem lehet. Akinél építési törmelék kelet-
kezik, annak meg kell oldania az elhelye-
zését. Jelenleg építési törmeléket Hódme-
zővásárhelyen, az ASA telephelyén lehet 
elhelyezni. 

A képviselő-testület 5 igen szavazat-
tal a következőket rendelte el megalkotta 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 14/2015. (XI.26.) Ön-
kormányzati rendeletét a közterületek tisz-
tántartásáról.

Gémes László polgármester előterjesz-
tette a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete Szervezeti és Működé-
si Szabályzatának módosítására vonatkozó 
írásos anyagot (10. sz. melléklet).

A képviselő-testület 5 igen szavazattal 
megalkotta Szegvár Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 15/2015. 
(XI.26.) Önkormányzati rendeletét Szegvár 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete Szervezeti és Működési Szabályzatá-
ról szóló 10/2014. (XI.27.) önkormányzati 
rendelete módosításáról.

Gémes László polgármester előterjesz-
tette a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
létrehozására vonatkozó írásos anyagot (11. 
sz. melléklet). 

dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő 
elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szo-
ciális Bizottság megtárgyalta a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat létrehozására vo-
natkozó írásos anyagot, melyet elfogadásra 
javasolt. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta a Csa-
lád- és Gyermekjóléti Szolgálat létrehozása 
tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta:

1./ A 2015. évi CXXXIII. törvénnyel 
módosított, a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény kötelezése alapján 2016. 
január 1. napjától a saját önkormányzati 
fenntartásban működő Szegvári Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézményhez 
integráltan biztosítja a Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat alapfeladatainak ellá-
tását. 

2./ A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
ellátja Szegvár nagyközség és Derekegyház 
község vonatkozásában a gyermekek vé-
delméről és a gyámügyi igazgatásról szó-
ló 1997. évi XXXI. törvény 39. §, a 40. § 
(2) bekezdése és a szociális igazgatásról és 
a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 64. § (4) bekezdése szerinti általá-
nos szolgáltatási feladatait.  

3./ A képviselő-testület megbízza a jegy-
zőt, hogy intézkedjen a Szegvári Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézmény szol-
gáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatai 
módosításának kérelmezése ügyében.

4./ A képviselő-testület megbízza a pol-
gármestert, hogy a 2015. december havi 
képviselő-testületi ülésre készítsen előter-
jesztést a Család- és Gyermekjóléti Szolgá-
lat szakmai létszámáról. 

5./ A képviselő-testület megbízza a Szeg-
vári Egyesített Egészségügyi és Szociális 
Intézmény vezetőjét, hogy 2015. december 
31-éig készítse elő a jelen határozat 2016. 
január 1-jei hatállyal történő zavartalan be-
vezetését.

Határozat
1./ Szegvár Nagyközségi Önkormány-

zat Képviselő-testülete a Szegvári Egyesí-
tett Egészségügyi és Szociális Intézmény 
Alapító Okiratának módosítását az 1. sz. 
melléklet szerinti Módosító okirattal jóvá-
hagyja.

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a 
jegyzőt az egységes szerkezetű Alapító Ok-
irat elkészítésével.

3./ A képviselő-testület felkéri a Szegvári 
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, 
hogy a módosító és az egységes szerkezetű 
Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár 
Törzskönyvi Nyilvántartása és az intéz-
mény részére küldje meg.

Gémes László polgármester előterjesz-
tette a Délkelet-Alföld Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Rendszer Létrehozását 
Célzó Önkormányzati Társulással kapcso-
latos döntések meghozatalára vonatkozó 
írásos anyagot (12. sz. melléklet).

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a 2015. október 20. 

napján tartott ülésén hozott 106/2015. 
(X.20.) K.t. határozatát hatályon kívül 
helyezi,

dönt arról, hogy a KEOP-
1.1.1/2F/09-11-2012-0007 „Települési 
szilárdhulladék gazdálkodási rendszer 
fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létreho-

A 7. oldal folytatása
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zását Célzó Önkormányzati Társulás terü-
letén” című projekt keretében létrehozott 
rendszer üzemeltetésére vonatkozó kon-
cepciót a határozat mellékletét képező, - A 
DAREH Önkormányzati Társulás Hulla-
dékgazdálkodási Rendszerének Koncepci-
ója - tartalommal elfogadja,

dönt arról, hogy a KEOP-
1.1.1/2F/09-11-2012-0007 „Települési 
szilárdhulladék gazdálkodási rendszer 
fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létreho-
zását Célzó Önkormányzati Társulás terü-
letén” című projekt keretében létrehozott 
rendszer díjpolitikáját a határozat mellék-
letét képező, - A DAREH Önkormányzati 
Társulás Hulladékgazdálkodási Rendszeré-
nek Díjpolitikája - tartalommal elfogadja,

nyilatkozik arról, hogy a részletes meg-
valósíthatósági tanulmányban bemutatott 
díjpolitikát, díjképzést ismerik és annak 
betartását a támogatás visszafizetésének 
terhe mellett vállalják a projekt befejezését 
követő legalább öt évig.

Gyömbér Ferencné jegyző felolvasta 
Vighné Németh Ildikó osztályfőnök képvi-
selő-testülethez írt levelét. Az írásos bead-
ványban kéri, hogy a képviselő-testület el-
viekben támogassa Bottyán Klaudia Kiara 
nyolcadik osztályos tanulót az Arany János 
Tehetséggondozó Programban való részvé-
telhez. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
támogatja Bottyán Klaudia Kiara (an.: Kiss 
Ildikó, lakcím: Szegvár, Esze T. u. 13.) 
nyolcadik évfolyamos tanulót, hogy Szeg-
vár település képviseletében részt vegyen 
az Arany János Tehetséggondozó Program-
ban.

A képviselő-testület elviekben támogatja 
a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyúj-
tani számára.

Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló 
Arany János Tehetséggondozó Programba 
történő jelentkezéséhez készült pályázatát 
és a jelen határozatot az alábbi határidőre a 
tanuló által az első helyen kiválasztott kö-
zépiskola részére küldje meg.

Gémes László polgármester előterjesz-
tette a Dél-alföldi Regionális Környezetvé-
delmi Társulás Társulási Megállapodásá-
nak módosítására vonatkozó írásos anyagot 
(14. sz. melléklet). 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Társulási Megálla-

Kivonat Szegvár Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-
testületének, a Szegvári 

Közös Önkormányzati Hivatal 
tanácskozó termében  
2015. december 10-én 

du. 16.30 órakor tartott 
rendkívüli nyílt üléséről

Lukács Istvánné alpolgármester tisztelettel 
köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapította, az ülésen 4 fő képviselő-testü-
leti tag megjelent, az ülés határozatképes. Az 
ülést megnyitotta. Gémes László polgármester 
jelezte, nem biztos, hogy az ülésre időben meg 
tud érkezni Szegedről, Döbrőssyné dr. Seres 
Ilona és Puskásné Halál Ágnes képviselő jelez-
te távolmaradását. 

Napirend: A szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli, természetbeni és személyes gondos-
kodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015. (ii.12.) 
Ör. módosítása

Lukács Istvánné alpolgármester előterjesz-
tette a Szociális rászorultságtól függő pénzbe-
li, természetbeni és személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló 3/2015. (II.12.) Ör. 
módosítására vonatkozó írásos anyagot (2. sz. 
melléklet).

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, az 
önkormányzatok feladatfinanszírozásra kapják 
a normatívát, mellyel el kell számolniuk. Az 
egyes feladatokra kapott összegek nem átcso-
portosíthatóak. Hozzátette, a fel nem használt 
összeget vissza kell fizetni a központi költség-
vetésnek. 

dr.Vigh-Molnár Henriett képviselő meg-
kérdezte, ha a képviselő-testület a rendelet-
módosítást elfogadja, a jövőre nézve az önkor-
mányzatnak 2016-ban lesz-e további kifizetési 
kötelezettsége?  

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a szö-
vegezés és az összeg is feltételes módban sze-
repel a rendeletben. Ha jövőre nem keletkezik 
pénzmaradvány, akkor nem tud az önkormány-
zat fizetni.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meg-
alkotta Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 16/2015. (XII.10.) Ön-
kormányzati rendeletét a Szociális rászorult-
ságtól függő pénzbeli, természetbeni és sze-
mélyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 
3/2015. (II.12.) Önkormányzati rendelet módo-
sítására. 

Lukács Istvánné alpolgármester megkö-
szönte a részvételt és az ülést bezárta. 

podás módosítását az előterjesztés szerinti 
tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármes-
tert arra, hogy a Képviselő-testület dönté-
sét tartalmazó határozatot a DARKT részé-
re küldje meg. 

Tóth Péter képviselő elmondta, az 
iskola udvarán elhelyezett tűzifa bal-
esetveszélyes. Hozzátette, többször is 
javasolta, hogy azon a területen tárolják 
a fát, ahol a mezőgazdasági munkákat 
végzik közmunkaprogram keretében. 
Kérte a tűzifa mielőbbi elszállítását az 
iskola udvaráról. 

Gémes László polgármester elmondta, 
az említett mezőgazdasági terület sáros, ha 
fel is szórják kaviccsal, egy nehéz gépjár-
mű megsüllyed alatta. A tűzifa kihordását 
elkezdték és folyamatosan szállítják a rá-
szorulóknak. 

Gyömbér Ferenc ügyvezető elmondta, 
még 3 hétig eltart a tűzifa kihordása.

Tóth Péter képviselő elmondta, a vá-
laszt tudomásul veszi, de nem fogadja 
el. Elmondta, elvégezték a bizottsággal a 
bejárást, kifogásolta az utak állapotát. A 
bejárás alkalmával abban maradtak, hogy 
következő év tavaszán újra elvégzik a be-
járást, mivel idén télen már nincs lehető-
ség a javításokat elvégezni. Közvetlen bal-
esetveszélyt okozó problémát nem tártak 
fel. 

Gémes László polgármester elmondta, 
örül az újbóli tavaszi bejárásnak. Hozzátet-
te, szigorú határidőt kell kijelölni az utak, 
járdák felújítására, helyrehozatalára. Java-
solta, hogy a bizottság munkatervében sze-
repeljen a falubejárás tapasztalatairól, majd 
a végrehajtásról szóló beszámoló.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
elmondta, a Kossuth utca, Deák Ferenc utca 
között a Kórógy utca egy szakaszán gödrös 
az út. Megkérdezte, kijavították-e már azt 
a szakaszt? 

Gyömbér Ferenc ügyvezető elmondta, 
elvégezték a szórást. 

Döbrőssyé dr. Seres Ilona képviselő 
megkérdezte Gémes László polgármester 
úrtól, tud-e valamit a TOP-os pályázatról?

Gémes László polgármester elmondta, 
valószínű, hogy a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program nevű pályázatot 
márciusban fogják kiírni. A honlapon lehet 
tájékozódni, hogy mire lehet pályázni. 

Tóth Péter képviselő elmondta, ko-
rábban javasolta egy tükör elhelyezését a 
Mindszenti utca legvégére. Megkérdezte, 
történt-e ebben valamilyen lépés?

Gémes László polgármester elmondta, 
ígéretet kaptunk az illetékesektől a tükör 
mielőbbi felállítására.
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Rákoskerti  
Tornakupa

17 fiú és 58 lány csapat gyűlt össze az ország 
minden tájáról a 19. Rákoskerti Tornakupán. 
Ez az egyik legrangosabb általános iskolások-
nak rendezett verseny, melyen a legjobb torná-
szok vesznek részt. A Szegvári Forray Máté 
Általános Iskola és AMI lányversenyzői ebben 
az évben is bemutatkoztak. Fegyelmezetten 
versenyeztek, szép gyakorlatokat mutattak be. 
Két pici lányunk élete első versenyén nagyon 
szépen helytállt, a többiek pedig hozták az 
elvárt formát. Ez a verseny lehetőséget bizto-
sított arra is, hogy lássuk, miben tudunk még 
javítani a december 13-án, Szegeden megren-
dezésre kerülő megyei diákolimpián való ered-
ményes szereplés érdekében. 

Eredmények: 
I. korcsoport: 7. hely Forray (Gajda Sára, 

Magyar Luca, Gila Viktória, Szabó Fióna)

II. korcsoport: 12. hely Forray (Mrena Kor-
nélia, Turiczki Gréta, Jaksa Edina, Magyar 
Luca, Gajda Sára, Gila Viktória)

III-IV. korcsoport: 13. hely Forray (Gráfik 
Vivien, Kunszabó Viktória, Tóth Viktória, 
Csapi Loréna, Apró Réka, Homlok Nikolett)

Pólyáné Téli Éva

A mikulás 
ajándéka

A Mikulás a Szegvári Kyokushin Karate 
Dojo Sportegyesület versenyzőit 3-3 arany és 
ezüst, valamint egy bronzéremmel ajándékozta 
meg a budapesti Mikulás Kupán. A közel 150 
főt megmozgató sporteseményre december 
5-én került sor.

Örülök, hogy a legkisebbek közül is akadt 
vállalkozó szellemű. Bölcskei Molnár Szonja 
az ovis korcsoportban indult. Sajnos nem 
volt másik kislány, így a fiúk között vívott 
parádés küzdelmet. Egy vereséggel és egy 
győzelemmel a második helyen végzett. 

Suti Georgina ismét „kifogott” egy nehezebb 
ellenfelet a döntőben. Azonban ez sem akadá-
lyozta meg céljának elérésében. Győzelemmel 
zárta ezt a versenyt. 

Farkas Valériának is nehéz dolga volt. Há-
rom rutinos ellenféllel kellett szembe szállnia. 
A körmérkőzéses rendszerben nem sikerült 
győzelmet kivívnia, de becsülettel végig har-
colta a meneteket és nem tudták leütni. 

Szabó Hédi a tőle megszokott lendülettel 
és most már egyre több technikát alkalmazva 
küzdött a fináléban, ami az elsőségét is ered-
ményezte. 

Fodor Adrián egy nagyon kellemetlen har-
cossal küzdött az utolsó menetben. A jóval erő-
teljesebb harcos gyorsan előnyt szerzett, amit 
már nem engedett ki a kezéből és a menet vége 
előtt a győzelmet jelentő második pontot is be-
gyűjtötte. 

Lakos Botond egy szentesi fiatalember, aki 
egy éve jár át Szegvárra edzeni és most úgy 
döntött, hogy a versenyzést is kipróbálja. A 
döntőben a másik ágról érkezett szintén ta-
nítványom várta. Kettejük küzdelme nagy 
figyelmet kapott. Az erőteljes rúgások és 
ütések hangjára sokan felkapták a fejüket. A 
felek jól ismerték egymást, hiszen edzéseken 
sokszor találkoztak már. Botond jól helyt 
állt, de erősödnie kell még, továbbá rutint 

Az utolsó  
versenyre is 

jutott!
2015. december 13.-án Karcagon rendezték 

meg a XV. Nagykun Kupát, ahova a szegvári 
karate egyesületet három versenyző képvisel-
te. A várakozáson felüli létszám, ami közel 
volt a kétszázhoz, igen komoly megmérettetést 
hozott tanítványaimnak, aminek csak örülni 
tudok, hiszen egyre közeledik a Világbajnok-
ság időpontja. A 2016. június 25-i eseményen 
egy nagyon erős jól felkészített csapattal 
szeretnénk részt venni.

Ez a verseny a formagyakorlatokkal kezdő-
dött, ahol Szabó Hédi által érintettek voltunk. 
Ez a kategória még elég új nekünk. Eddig sem-
milyen sikert sem értünk el benne. Mostanra 
eljutottam arra a pontra, hogy nem tudok ta-

és tapasztalatokat kell még szereznie. Most 
második lett. 

Beke Katáról már többször írtam. Ő szintén 
Szentesről jár át. Ebben az évben nagyon sok 
szép és értékes győzelmet szerzett és reméltük, 
hogy aranyérmeinek számát tovább gazdagítja 
ezen a versenyen. Végső célja elérésének érde-
kében néha könyörtelennek kell lennie és ez 
így volt most is. A döntőt kiütéssel nyerte. 

A verseny keretében bírói vizsgát tartottak, 
ahol Kurucsai Róbert és én megszereztük a 
„C” minősítést. Az idén még egy versenyünk 
van a karcagi Mikulás Kupa, igyekszünk innen 
is szép eredményekkel hazatérni.

Erdei Sándor
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nácsot adni tanítványaimnak, hogy mit csinál-
janak jobban. Ezért a jövőben ki fogom kérni 
egy jártasabb mester véleményét, mert ezekben 
a lányokban meg van a tehetség és az akarat, 
hogy eredményeket érjenek el.

Ezután a küzdelmekkel folytatódott a ver-
seny. Itt első versenyzőm Suti Georgina volt. 
Az ő ellenfele az a kislány volt, aki két verseny-
nyel ezelőtt Ginát legyőzte. Tanítványom azóta 
megértette, hogy az ütések mellé a rúgásokat 
is erőltetni kell. És Gina erőltette is. Az egy 
évvel idősebb, két fejjel magasabb és 24 kg-
mal nehezebb ellenfél „óriásként”emelkedett 
tanítványom fölé. Mégis mikor elkezdődött a 
küzdelem a különbségek kezdtek „elolvadni”. 
A közönségnek egyszeriben szimpatikus 
lett a küzdelem és ez főleg Gina hősies 
ellenállásának volt köszönhető. Az első menet 
(1 perc) döntetlenre végződött. Érezni lehe-
tett a teremben, hogy sokan nem gondolták, 
hogy hosszabbítás lesz. Ez még több szurkolót 
vonzott, ami csak jót tett a küzdelemnek és a 
küzdőknek. Mindent beleadva kezdték meg a 
30 mp-es hosszabbítást. Gina hátrafelé ment, 
de ütött, rúgott és próbálta feltartani ezt a szá-
mára iszonyatos súlyt. A menet végén teljesen 
elkészült két versenyző állt a kezdő vonalon 
és várta az eredmény kihirdetését. Egyhangú 
volt a bírói döntés. Gina megnyerte a versenyt. 
Hihetetlen taps fogadta a döntést. Remek mér-
kőzés volt.

Ezután Szabó Hédi következett, aki most 
bebizonyíthatta, hogy a formagyakorlatban le-
pontozott technikái a küzdelemben mit érnek. 

A körmérkőzéses rendszerben három harcos 
várta Hédit. Első körben azonnal a riválissal 
nézett farkas szemet. Ez talán jót is tett Hédi-
nek. Sérülésmentesen, és nem fáradtan kellett 
legyőznie. A nagy harcot itt is a hosszabbítás-
ban bevitt gyors találat döntötte el Hédi javára. 
Ez az akarat diadala volt. A rengeteg edzésnek 
és minőségi munkának meg kellet térülnie 
előbb vagy utóbb. A másik két ellenfél sem volt 
könnyű, de a lélektani előny már Hédi kezében 
volt és ő ezt ki is használta. Három győzelem-
mel megnyerte a versenyt.

Utolsó harcosom Beke Kata volt. Ismerve 
képességeit a körmérkőzésben a három ellen-
fél ideális megmérettetésnek bizonyult. Első 
küzdelmében Kata jól teljesített. Második 
küzdelemben a csoport második legrutino-
sabbja következett. Kata erőteljesebb volt és 
ez megnyugtatta egy kicsit. Figyelme csök-
kent és pont ezt nem szabad. Vetélytársunk ki 
is használta a kínálkozó alkalmat. Vezetéshez 
jutott, amit a menet végéig meg is őrzött. Még 
volt egy küzdelem, amiben látszott, hogy Kata 
kicsit csalódott. Még az elveszített küzdelem 
foglalkoztatta. Sok hibája volt, de azért nyert 
és így két győzelemmel és egy vereséggel a 
második helyezést szerezte meg. Én, mint bíró 
vettem részt ezen az eseményen, így köszönöm 
a segítőknek, szülőknek a támogatást. 

Gratulálok az eredményekhez és sok sikert 
kívánok az új évben is!

Erdei Sándor

Kedves Szegvárról  
Elszármazott Barátaink!

 „Nem kívánok mást tőled Uram,
Csak engedd még látnom a lenyugvó napot,
Miközben markomba szorítva hant,
Szegvári rögök, miket felhőnek az égre lo-
pok,
Hirdessék; otthonom lehet ezer,
De szülőfalum csak ez az egy.”

 (Szűcs Zoltán: Szegvári rögök)

A szülőfalunk, az otthonunk mele-
ge felidéződik bennünk nap, mint nap. 
Az idő elteltével vágyunk haza szülő-
helyünkre. Vagy vágyunk arra, hogy 
a községben munkával eltöltött évekre 
emlékezzünk, még ha nem is itt szület-
tünk.

2016. április 9-én, szombaton 9 órától 
újra együtt lehetünk. Szeretnénk felele-
veníteni a Szegvárról elszármazottak 
találkozóját. Tervezzük egy fa elülte-
tését, mely jelképezné, hogy ragaszko-
dunk Szegvárhoz, amelynek ily módon 
is emléket állítunk.

Várjuk mindenki jelentkezését, aki 
találkozni szeretne régen látott ismerő-
seivel, a szegvári emberekkel.

Szeretnénk egy címlistát összeállí-
tani, ami alapján megszervezhetjük a 
találkozást. Jelentkezéskor a név, leány-
kori név, lakcím mellett kérjük azt is írja 
meg hány éves és merre lakott Szegvá-
ron.

Jelentkezési lehetőségek:
e-mail: szegvarielszarmazottak@

gmail.com
facebook: Drótosné Czene Katalin 

vagy Kosztolányi Sándorné oldalán
telefon: +36-30-278-5640
levélben: Kosztolányi Sándorné 6635 

Szegvár, Malom u. 3/b.

A találkozás reményében üdvözlettel: 

Drótosné Czene Katalin és 
Kosztolányi Sándorné Bárány Veronika

Ünnepi  
készülődés  

a múzeumban
A december elsősorban a karácsonyi készü-

lettel telt a múzeumban is, ahol gyertyaöntéssel 
színes gyertyákat készítettünk. Ternainé Kovács 
Anna második osztályos tanulói is kipróbálták 
ezt a technikát, de szombati szabadidős foglal-
kozásként is jöhetett bárki a programra. Úgy 
látszott, hogy a szülők is szívesen vettek részt 
ebben, hiszen néhányan elkísérték a gyerekeket.

Az itt látható fotók árulkodnak a jó hangu-
latról.

Purgel Nóra
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Újévi szerkesztői gondolatok, köszönetek 
Az év első napjaiban hideg és hó kö-

szöntött ránk, ezzel mintegy időt adva 
átgondolni mindazt, ami az idén ránk 
vár. Tervezgethetünk, álmodhatunk na-
gyokat, és sorra vehetjük feladatainkat. 
Ha körbenézünk, azt látjuk, hogy mun-
ka van bőven szűkebb-tágabb környeze-
tünkben, csak nyitott szemmel/szívvel 
kell járnunk. 

Az új év mindig új lendületet is ad, 
végezzük hát a ránk váró feladatokat 
kitartóan, szorgalmasan, lelkesen… 
Mondhatjuk azt, hogy most ehhez nincs 
kedvem, majd később, majd máskor. De 
ami az én dolgom, azt senki nem végzi 
el helyettem. Valljuk: itt és most tegyük 
meg mindazt, ami tudásunkból, erőnk-
ből telik. Jó lenne 2016 végén úgy fe-
jezni be az évet – ha Isten megadja –, 
hogy igen, mindent megtettünk, tisztes-
séggel, becsülettel végeztük a felada-
tunkat. 

Mi a Napló szerkesztői ebben az év-
ben is szeretnénk a kedves Olvasókat 
legjobb tudásunk szerint tájékoztatni, 
informálni a körülöttünk zajló esemé-
nyekről. Köszönjük hűségüket, hogy az 
elmúlt évben is velünk voltak, s remél-
jük ebben az évben is kitartanak mel-
lettünk.

1988 eleje óta készül a Szegvári 
Napló, vagyis az idén ünnepeljük 28. 
születésnapunkat. Mai felgyorsult vi-
lágunkban ezt nagyon szép eredmény-
nek gondoljuk – köszönet érte az Elő-
döknek is. Örömmel tölt el bennünket, 
hogy minden hónapban megjelent az 
újság, és reméljük mindig találtak 
benne kedvükre való olvasnivalót. 
Továbbra is szívesen várjuk ötleteiket, 
javaslataikat.

Ezúton szeretnénk megköszönni az év 
során kapott írásokat az Önkormányzat-
nak és intézményeinek, a Hitélet rovat 
szerkesztését Plébános úrnak. Köszön-
jük a sok szép sikerről készült beszá-
molókat a sportrovatban, a Polgárőrség 
beszámolóit, a múzeumi életről szóló 
híradásokat…

Munkatársak, cikkírók, akik segítet-
ték 2015-ben a lap szerkesztését:

Bánfiné Sajtos Lolita
Blaskovics Sándor
Bucsányi László
Csákváriné Krauser Erzsébet
Csurka Zoltánné
Erdei Sándor
Gajdáné Boda Ágnes
Gémes Anita
Gémes László
Gyömbér Ferencné
Határné Bottyán Erika
Holozsai Albert
Kádár György
Kosztolányi Sándorné
Kovács Margit
Kovács Rita
Kovácsné Nagy Erzsébet
Lukács Istvánné
Dr. Magyar Jánosné
Menyhárt Józsefné
Mihály Károlyné
Orvosné Jaksa Mária
Piti Magdolna
Pitiné Szabó Éva
Pólyáné Téli Éva
Pöszmet Zsolt
Privóczki Zoltán
Purgel Nóra
Rozgonyi Mária
Rozgonyiné Szabó Mária
Simon Gabriella
Szabóné Rózsika
Szabó Irén
Szabó Judit
Szarvas Ferenc
Vajda Gabriella
Váradiné Szép Tünde
Vass Tibor
Vigh Mária
Vighné Németh Ildikó
Zsadányi József

Köszönjük Benyuska László, Kerekes 
Mátyás, Muzsik Sándor, Panyik-Tóth 
János, Purgel Zoltán, Viola István és a 
cikkírók fotóit, amelyek színesítették az 
újság lapjait.

Átvettük az internetről a 
Délmagyarország című napilap 
munkatársainak: Králik Emese, Antal 
Sándor, Kiss Tímea cikkeit, Juhász Éva 

Nézze meg inter-
neten iskolásaink  

karácsonyi  
műsorát!

Idén is megrendezte karácsonyváró 
ünnepségét a Forray Máté Általános Is-
kola címmel a Kurca Televízió felvételt 
készített. Az alábbi linken található a mű-
sor felvétele: https://www.youtube.com/
watch?v=LZ5W5Mfd3X8

 

Kurca Televízió 

– promenad.hu, a Sóvidék Televízió, a 
Vásárhely24, a http://szanter.blogspot.
hu/ és a www.lafemme.hu írásait.

Külön köszönjük a terjesztők mun-
káját, így a Központi ABC, a Péksarok 
Market, a Mini Élelmiszer, a Gyógyszer-
tár, a Kisbolt, a Zafir Áruház, az R&G 
üzlet, a Posta dolgozóinak és Bihari Fe-
rencné és családja közreműködését, akik 
évek óta segítenek abban, hogy minden 
érdeklődőhöz eljusson újságunk.

A Művelődési Ház munkatársai se-
gítettek az olvasói kapcsolattartásban, 
cikkeket, üzeneteket vettek át, előfizető-
ket jegyeztek fel.

A Szegvári Napló megjelenését támo-
gatják azzal, hogy havonta megvásárol-
ják az újságot vagy előfizetnek rá, hir-
detést adnak közre. Támogatóink között 
tudjuk már több éve – így az idén is – Dr. 
Szeri Ilonát.

Ugyancsak köszönettel tartozunk a 
„Norma” Nyomdász Kft vezetőinek és 
dolgozóinak, akik hosszú évek óta szín-
vonalas munkát végezve állítják elő új-
ságunkat.

Sikerekben gazdag, békés, boldog Új-
évet kívánunk!

A Szerkesztők
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MENETREND
Autóbusz menetrend

Kendergyár
Szentes felé
04:47, 05:02, 05:14, 05:47 (munkanap), 06:07, 

06:42 (munkanap), 07:02 (munkanap), 07:18 
(munkanap), 07:22, 08:27, 08:52 (tanév tartama 
alatt munkanapokon), 09:18, 10:17, 11:18, 11:52, 
12:47, 13:07 (munkanap), 13:18, 14:23 (tanév tar-
tama alatt munkanapokon), 14:27, 15:18, 15:22, 
15:37 (munkaszüneti napok kivételével napon-
ta), 16:42 (munkanap), 17:18, 17:32 (munkanap), 
18:52, 19:18, 20:07, 21:17, 23:17.

Hódmezővásárhely felé
04:12, 05:33, 06:08 (tanév tartama alatt munka-

napokon), 06:12, 06:43, 07:18, 07:48, 08:12, 08:53, 
09:38, 10:12, 10:48, 12:12, 12:28, 13:18, 13:48 
(munkaszüneti napok kivételével naponta), 14:12, 
14:47 (tanév tartama alatt munkanapokon), 15:08, 
15:53, 16:22, 17:03 (munkaszüneti napok kivéte-
lével naponta), 17:23, 18:12, 18:53 (munkanap), 
19:43, 20:33, 22:43.

Szeged felé
04:12, 06:08 (tanév tartama alatt munkana-

pokon), 06:12, 07:48 (Nagykörút), 08:12, 10:12, 
10:48 (Nagykörút), 12:12, 13:18, 14:12, 16:22, 
17:23, 18:12.

Pusztai köz
Szentes felé
04:45, 05:00, 05:45 (munkanap), 06:05, 06:40 

(munkanap), 07:00 (munkanap), 07:20, 08:25, 
08.50 (tanév tartama alatt munkanapokon), 10:15, 
11:50, 12:45, 13:05 (munkanap), 14:22 (tanév tar-
tama alatt munkanapokon), 14:25, 15:20, 15:35 
(munkaszüneti napok kivételével naponta), 16:40 
(munkanap), 17:30 (munkanap), 18:50, 20:05, 
21:15, 23:16.

Hódmezővásárhely felé
05:35, 06:10 (tanév tartama alatt munkana-

pokon), 06:45, 07:20, 07:50, 08:55, 09:40, 10:50, 
12:30, 13:20, 13:50 (munkaszüneti napok kivéte-
lével naponta), 14:48 (tanév tartama alatt munka-
napokon), 15:10, 15:55, 17:05 (munkaszüneti na-
pok kivételével naponta) 17:25, 18:55 (munkanap), 
19:45, 20:35, 22:44.

Szeged felé
06:10 (tanév tartama alatt munkanapokon), 

07:50 (Nagykörút), 10:50 (Nagykörút), 13:20, 
17:25.

Autóbusz váróterem
Szentes felé
04:44, 04:59, 05:13, 05:44 (munkanap), 06:04, 

06:39 (munkanap), 06:59 (munkanap), 07:16
(munkanap), 07:19, 08:24, 08:49, 09:16, 10:14, 

11:16, 11:49, 12:44, 13:04 (munkanap), 13:16, 
14:21 (tanév tartama alatt munkanapokon), 14:24, 
15:16, 15:19, 15:34 (munkaszüneti napok kivéte-
lével naponta), 16:39 (munkanap), 17:16, 17:29 
(munkanap), 18:49, 19:16, 20:04, 21:14, 23:15.

Hódmezővásárhely felé
04:15, 05:36, 06:05 (munkanap), 06:11 (tan-

év tartama alatt munkanapokon), 06:15, 06:46, 
07:21, 07:51, 08:15, 08:56, 09:41, 10:15, 10:51, 
12:15, 12:31, 13:21, 13:51 (munkaszüneti napok 
kivételével naponta), 14:15, 14:49 (tanév tartama 
alatt munkanapokon), 15:11, 15:56, 16:25, 17:06 

(munkaszüneti napok kivételével naponta), 17:26, 
18:15, 18:56 (munkanap), 19:46, 20:36, 22:45.

Szeged felé
04:15, 06:11 (tanév tartama alatt munkanapo-

kon), 06:15, 07:51 (Nagykörút), 08:15, 10:15, 10:51 
(Nagykörút), 12:15, 13:21, 14:15, 16:25, 17:26, 18:15

Italbolt
Szentes felé
04:42, 04:57, 05:11, 05:42 (munkanap), 06:02, 

06:37 (munkanap), 06:57 (munkanap), 07:13 
(munkanap), 07:17, 08:22, 08:47 (tanév tarta-
ma alatt munkanapokon), 09:13, 10:12, 11:13, 
11:47, 12:42, 13:02, 13:13, 14:19 (tanév tartama 
alatt munkanapokon), 14:22, 15:13, 15:17, 15:32 
(munkaszüneti napok kivételével naponta), 16:37 
(munkanap),17:13, 17:27 (munkanap), 18:47, 
19:13, 20:02, 21:12, 23:13.

Hódmezővásárhely felé
04:17, 05:38, 06:07 (munkanap), 06:13 (tan-

év tartama alatt munkanapokon), 06:17, 06:48, 
07:23, 07:53, 08:17, 08:58, 09:43, 10:17, 10:53, 
12:17, 12:33, 13:23, 13:53 (munkaszüneti napok 
kivételével naponta), 14:17, 14:51 (tanév tartama 
alatt munkanapokon), 15:13, 15:58, 16:27, 17:08 
(munkaszüneti napok kivételével naponta), 17:28, 
18:17, 18:58 (munkanap), 19:48, 20:38, 22:47.

Szeged felé
04:17, 06:13 (tanév tartama alatt munkanapo-

kon), 06:17, 07:53 (Nagykörút), 08:17, 10:17, 10:53 
(Nagykörút), 12:17, 13:23, 14:17, 16:27, 17:28, 
18:17.

Kórógyszentgyörgy
Szentes felé
04:40, 04:55, 05:40 (munkanap), 06:00, 06:35 

(tanév tartama alatt munkanap), 06:55 (munka-
nap), 07:15, 08:20, 8:45 (tanév tartama alatt mun-
kanapokon),10:10, 11:45, 12:40, 13:00 (munka-
nap), 14:18 (tanév tartama alatt munkanapokon) 
14:20, 15:15, 15:30 (munkaszüneti napok kivéte-
lével naponta), 16:35 (munkanap), 17:25 (munka-
nap), 18:45, 20:00, 21:10, 23:11.

Hódmezővásárhely felé
05:40, 06:09 (munkanap), 06:15 (tanév tartama 

alatt munkanapokon), 06:50, 07:25, 07:55, 09:00, 
09:45, 10:55, 12:35, 13:25, 13:55 (munkaszüneti 
napok kivételével naponta), 14:52 (tanév tartama 
alatt munkanapokon), 15:15, 16:00, 17:10 (munka-
szüneti napok kivételével naponta), 17:30, 19:00 
(munkanap), 19:50, 20:40, 22:49.

Szeged felé
06:15 (tanév tartama alatt munkanapokon), 

07:55 (Nagykörút), 10:55 (Nagykörút), 13:25, 
17:30.

Munkanapokon Mindszentig Kendergyár 
18:31, Autóbusz-váróterem 18:35, Italbolt 18:37.

Vasúti menetrend
Szentes felé
6:21, 8:21, 10:21, 12:21, 14:21, 16:21, 18:21, 

20:21

Hódmezővásárhely felé
04:40, 06:40, 08:40, 10:40, 12:40, 14:40, 16:40, 

18:40, 20:40 (vasárnap)

DIÁKVILÁG
Kedves Olvasó!

A december hónap is sok-sok programmal 
telt el iskolánkban.

Mikulás ünnepségre került sor osztálykeret-
ben. Az alsósoknál járt a Mikulás. Köszönjük 
a hitoktatók segítségét. 

December elején a Községi Könyvtárban 
Lackfi János költővel találkozhattak iskolása-
ink. Köszönjük, hogy lehetővé tették a szerve-
zők ezt a beszélgetést.

A községi Adventi koszorún a 3. gyertyát 
iskolánk intézményvezető asszonya Ber-
náth Ildikó gyújtotta meg. Közreműködtek 
iskolánk 4.a osztályos tanulói Lukács Ist-
vánné vezetésével. Verset mondott Turiczki 
Réka 8. osztályos tanuló. Köszönjük a szép 
műsort. 

Az Új Iskolában december 14-én kézműves 
délutánt szerveztünk az alsó tagozatos gyer-
mekeknek. Karácsonyi díszeket készítettek, 
rajzokat festettek a kisdiákok. Köszönjük az 
alsó tagozatos diákönkormányzat és a napkö-
zis kollégák szervező és lebonyolító munkáját. 
(Huszka Lászlóné, Bárány Brigitta, Lukács 
Istvánné)

Karácsonyváró rendezvényt szervezett is-
kolánk immáron ötödik alkalommal. A hely-
szín ismét a szegvári Művelődési Ház volt. 
Zsúfolásig megtelt a nagyterem. Nagyon sok 
szülő, nagyszülő volt kíváncsi gyermekére, 
unokájára. A műsorban volt betlehemes játék, 
zene, ének, vers, árnyjáték, néptánc, modern 
tánc. Valamennyi osztály képviseltette magát 
ezen az estén. Bernáth Ildikó intézményveze-
tő asszony köszöntőjében ismertette az iskola 
2015-ben elnyert pályázati forrásait, értékelte 
az évet.

Köszönjük a Karácsonyváró rendezvényen 
fellépő gyerekek színvonalas műsorát, a fel-
készítő és segítő pedagógusok munkáját. A 
sok finom süteményt, melyeket az osztályok 
ajánlottak fel, Szabó Ferenc rendszergazda és 
Hegyi Szabolcs hangosítását, illetve a befolyt 
70000 Ft pénzösszeget, mellyel támogatták is-
kolánk alapítványát.

Az ünnepség előtti napon bemutattuk a mű-
sorunkat az iskola tanulóinak, nyugdíjasainak, 
valamint az Idősek Otthonába járó emberek-
nek. Örülünk, hogy ilyen sokan elfogadták 
meghívásunkat.

Első alkalommal rendeztük meg a Szilvesz-
teri át-futás 2016-ba című rendezvényt.

Ötletgazda Vass Tibor pedagógus volt. Szer-
vezők: Vass Tibor, Gémes László és az Ön-
kormányzat, valamint Lőrincz Gábor és még 
sokan mások. 

Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a 
nap sikeréhez!!! 

A vezetőség megbízásából: 
Lukács Istvánné

Folytatás a 16. oldalon
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